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NIEUWSBRIEF februari 2022
Algemeen.
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting Boulodrôme Maastricht jou in kennis stellen van enkele
zaken die momenteel actueel zijn.
Sluiting met Carnaval.
In verband met Carnaval, is de Boulodrôme gesloten op maandag 28 februari, dinsdag 01 maart en woensdag
02 maart.
Geplande toernooien eerste helft 2022.
Op verzoek van enkele mensen heeft het bestuur een planning gemaakt van de toernooien die in de eerste helft
van 2022 georganiseerd worden. Het zijn allemaal doublette toernooien met 4 voorgelote partijen.
Deze worden gehouden op:
- Zaterdag 19 februari het “V’r kinne weer” toernooi. Er is nog een plek, wie het eerst komt…….;
- Zondag 27 maart het “Lentetoernooi”;
- Maandag 18 april (Tweede Paasdag) het “Paastoernooi”;
- Zaterdag 21 mei, de naam van het toernooi moet nog verzonnen worden;
- Zondag 05 juni het “Pinkstertoernooi”. Het doorgaan van dit toernooi is afhankelijk van het succes van het
Paastoernooi.
Boulodrôme Zomer Avond Competitie 2022.
Het bestuur heeft besloten om ook dit jaar weer de Boulodrôme Zomer Avond Competitie te organiseren.
Dit is een doublette competitie die op de donderdagavonden gespeeld wordt. De uitvraag volgt eind maart /
begin april.
Werkzaamheden in de Boulodrôme.
De komende tijd worden er heel wat werkzaamheden in de Boulodrôme uitgevoerd. Deze werkzaamheden
vinden zowel in de hal, als in de kantine plaats. Momenteel is en wordt er geschilderd in de hal en de kantine.
Eind maart, of begin april start Technisch Bureau Hermans met het plaatsen van de koelinstallatie. Wij hopen
dan in de zomer een beter klimaat in de kantine, de keuken en de bijkeuken te hebben.
Op korte termijn wordt gestart met allerlei aanpassingen in de kantine, de keuken en de hal, zodat er een meer
éénduidige uitstraling van het interieur komt.
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Wellicht de grootste klus vindt plaats in het weekend van 22 tot en met 24 april. Dan wordt gestart met de
renovatie van de binnenbanen. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen en om in de praktijk te beproeven of de
renovatie ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft, worden de banen 15 en 16 helemaal leeg gemaakt en
opnieuw gevuld. In de zomer kunnen deze banen dan harden en in de winter weer bespeeld worden. Bij een
positief resultaat worden dan in de zomer van 2023 de banen 9 tot en met 14 gerenoveerd en in de zomer van
2024 de banen 1 tot en met 8. Op deze manier kan er bij slecht weer ook in de zomer binnen gespeeld worden.
Als laatste in deze opsomming willen wij vermelden dat er voor de zomer twee grote parasols op het terras
worden bijgeplaatst.
Al met al grote, maar volgens het bestuur verantwoorde investeringen die het boule plezier in de Boulodrôme
ten goede komen.

Alles wordt met en door vrijwilligers gedaan. Op voorhand wil het bestuur een ieder die zijn of haar steentje
hieraan bijdraagt, van harte bedanken!!!!!!

Namens het bestuur van SBM,
Wijnand Feenstra, secretaris

